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גן לאומי  –פסל של פקיד מצרי התגלה בחפירות בתל חצור 
 תל חצור

 האוניברסיטה העברית, ירושלים  –פרופ' אמנון בן תור 

"מ. בפסל, ס 40X45  -הנוכחית בתל חצור נתגלה חלק תחתון של פסל מצרי שגודלו כבמהלך עונת החפירות 

העשוי אבן גיר, נראות רגליה של דמות גבר כורעת כשרגליה משוכלות, יושבת על בסיס ועליו מספר שורות 

הכתובות בכתב התמונות המצרי )הכתב ההירוגליפי(. 

פענוח הכתובת נמצא בשלב ראשוני בלבד, אך כבר 

שמו ותפקידו  –תה ניתן לומר כי מדובר בפקיד ע

נשתמרו חלקית בלבד ועדיין לא פוענחו. הפסל ניצב 

ככל הנראה של  –במקור בקבר של הפקיד או במקדש 

האל המצרי פתח. הכתובות כוללות דברי שבח לבעל 

מוקד הפולחן של  –הפסל ושאולי פעל באזור ממפיס 

ועדה ונוסחת הקבורה המסורתית שי –האל פתח 

  .הספקה נצחית של מנחות להבטיח לבעל הפסל

זהו הפסל המצרי הפרטי הגדול ביותר שהתגלה בלבנט מן 

האלף השני לפני הספירה. לפני שלוש שנים התגלה 

בחצור שבר ספינכס של המלך המצרי מיקרינוס )אשר 

לפנה"ס(, שהוא הפסל המלכותי  2500שלט במצרים סביב 

עד כה בכנען. הימצאות שני המצרי הגדול ביותר שהתגלה 

פסלים אלו במבנה הנחפר כעת בחצור מעידים לא רק על 

 חשיבותו אלא על חשיבות האתר כולו.

שנות החפירה נתגלו בחצור שברים  30-לבמהלך קרוב 

פסלים מצריים שונים, בהם מתוארים מלכים או  18של 

פקידים, וכן שני ספינכסים. רובם ככולם נתגלו בשכבות 

 13-15-בנות תקופת הברונזה המאוחרת )המאות ה

לפנה"ס(, המקבילה לתקופת ה"ממלכה החדשה" במצרים. 

ים שנתגלו עד זהו המספר הגדול ביותר של פסלים מצרי

כה באתר כל שהוא בארץ, מה גם שלא ידוע על נוכחות 

מצרית כל שהיא בחצור בתקופת הברונזה המאוחרת. זאת 

תאריכם של מרבית הפסלים, כמו גם זה של הפסל  –ועוד 

שנתגלה העונה, הוא מתקופת ה"ממלכה התיכונה" 

לפנה"ס(, פרק זמן בו חצור לא הייתה  18-19-)המאות ה

 ימת.עדיין קי

החופרים משערים שהפסלים נשלחו על ידי מלך מצרים בן 

תקופת הממלכה החדשה  )למרות "עתיקותם" באותו פרק 

זמן( כמתנות למלך חצור, שהיה המלך החשוב ביותר 

בדרום כנען בעת ההיא, או שהוקדשו למקדש מקומי בעיר. 

 .בתמונה למעלה: הפסל המצרי שנתגלה
דרום אפריקאית,  –בתמונה למטה: שלושת המוצאים: מימין 

 ספרדי )צילמה: שלומית בכר( –אמריקאי, משמאל  –באמצע 
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"ראש כל הממלכות האלה" )יהושע  –מעמדה המיוחד של חצור עולה הן מן הטכסט המקראי, בו מכונה חצור 

(, והן מנוסח המכתבים שנשלחו למלך מצרים הן על ידי מלך חצור והן על ידי מלכי ערים אחרות באזור, 10י"א:

 הידועים כ"מכתבי עמרנה" על שם האתר במצרים בו נתגלו. 

רע כנראה בעת כיבוש כל הפסלים נתגלו מנופצים לרסיסים, כשברובם נראית בבירור השחתה מכוונת, דבר שאי

לפנה"ס. נוהג השחתת פסלי אלים, מלכים ואנשי שררה אחרים במהלך כיבושה של עיר ידוע  13-העיר במאה ה

 (, ולא רק אז... 9; ישעיהו י"א:4-1בעת העתיקה )שמואל א' ה:

ת החפירות בחצור נערכות מטעם האוניברסיטה העברית מאז שנות החמישים, עת עמד בראש משלחת החפירו

)עדיין מטעם האוניברסיטה העברית ובחסות החברה לחקירת ארץ   1990הפרופ' יגאל ידין. החפירות חודשו בשנת 

"חפירות קרן זלץ בחצור לזכר יגאל ידין". האתר הוא גן לאומי, והמשלחת זוכה לשיתוף -ישראל ועתיקותיה( כ

 פעולה מלא ופורה עם "רשות הטבע והגנים". 
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ציורי קיר נדירים מהתקופה הרומית התגלו בחפירות 
 האוניברסיטה העברית בציפורי

משלחת האוניברסיטה העברית המשיכה בקיץ האחרון את חפירותיה בגן הלאומי ציפורי וחשפה בין 

השאר מאות שברים השייכים לציורי קיר )פרסקו( מהתקופה הרומית ועליהם תיאורי דמויות, דגמים 

נר צמחיים ומוטיבים גיאומטריים. ממצאים אלו שנתגלו בידי המשלחת "ע"ש אורסולה יוהנה ופריץ וור

מטעם המכון לארכאולוגיה של פרופ' זאב וייס בלומנטל מפרת, מערב אוסטרליה" והמנוהלת בידי 

האוניברסיטה העברית, זורים אור חדש על העיר ציפורי שהייתה מרכז חשוב ליהודי הגליל בתקופה 

 .הרומית והביזנטית

רחוב העמודים  –ציורי הקיר עיטרו את הבניין המונומנטלי שהוקם בראשית המאה השנייה לספירה מצפון לדקומנוס 

החוצה את העיר ממזרח למערב ונמשך עד למרגלות האקרופוליס. הבניין, שתפקידו אינו ברור בשלב זה של החפירה, 

ר במבנה ציבורי חשוב. במרכז הבניין עמדה חצר נפרש על פני שטח נרחב ואופי השרידים שנתגלו כאן מעיד שמדוב

מרוצפת אבן ולצידה סטיו עמודים מעוטרים בטיח מכויר )סטוקו(. ממערב ומצפון לחצר נתגלו במהלך העונה מספר 

קרקעיים, שחלקם שימשו כבורות מים, הבנויים באיכות גבוהה. הבניין המונומנטלי הוקם על מדרון -קמרונות תת

 לאפשר את בנייתו של מבנה העל במפלס הדקומנוס. והקמרונות נועדו 

הבניין המונומנטלי פורק במאה השלישית לספירה מסיבה שעדיין לא ברורה ובמקומו הוקם בניין ציבורי אחר, גדול 

יותר מקודמו, שקטעים ממנו נחשפו במהלך עונה זו. קירותיו של הבניין המונומנטלי פורקו עד היסוד בעת העתיקה 

נקברו מתחת לרצפותיו של הבניין הרומי החדש שהוקם  –אבנים ושברי טיח, חלקם צבעוניים  –ניין שלו וחומרי הב

בחלק זה של העיר. מאות שברי הטיח שנתגלו בעונה זו נמצאו מרוכזים במקום אחד, כך שנדמה שהם שייכים לחדר 

צבים בצבעים רבים. נמצאו בהם דגמים אחד או מספר חדרים בבניין הקדום. הדגמים על שברי הטיח מגוונים והם מעו

עדות לעיטור הקירות בפנלים  –גיאומטריים )גיוש(, בנוסף לקווים בעובי שונה התוחמים משטח צבע בגוון בוהק 

או בגוונים צבעוניים על  –לבן על רקע אדום  –מלבניים. שברים אחרים מכילים מוטיבים צמחיים העשויים בגוון בהיר 

ראש אריה, חיה מקרינה )שור?(, ציפור,  –יוחד הם השברים עליהם מופיעים תיאורי דמויות רקע לבן. חשובים במ

לרוב על רקע שחור. שבר אחד לפחות מכיל תיאור גוף אדם המחזיק באלה. מחקר השברים  –אחוריים של נמר ועוד 

עופות אולי הצגה של חיות ו נמצא בראשיתו אולם כבר עתה ברור כי לפחות אחד מחדרי הבניין עוטר בתיאורי דמויות,

 אקזוטיות בתנוחות מגוונות.

היישוב בציפורי ערב המרד הגדול ברומאים לא היה גדול במיוחד ובממצא הארכיאולוגי השייך לתקופה זו בולטת 

במיוחד ההימנעות מתיאורי דמויות אדם ובעלי חיים. בניינה של ציפורי כעיר רומית לאחר המרד הגדול, בשלהי המאה 

נ, מעיד על שינוי ביחסם של יהודי הגליל לרומא ולתרבותה. העיר זכתה עתה למעמד ”הראשונה ובמאה השנייה לסה

 בנוף שבלטו מונומנטליים נאמנותה לרומא בימי המרד הגדול והוקמו בה מוסדות שלטון ומבני ציבורשל פוליס בזכות 

 ותקשורתאגף שיווק 

 9765418 ים  הר הצופים, ירושל

   | 02-5880058| פקס:  02-5882811/2טל':  

pr@huji.ac.il 
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שף מצפון העירוני. לתנופת בנייה זו שייך גם הבניין המונומנטלי שנח

 לדקומנוס ושקירותיו עוטרו בציורי הקיר ששרידיהם נתגלו בעונה זו. 

חשיבותו של הממצא החדש מציפורי כפולה ותרומתו למחקר האמנותי 

בארץ ישראל הרומית רבה במיוחד. קירותיהם של כמה מהמבנים הפרטיים 

והציבוריים בציפורי הרומית )המאות השנייה והשלישית לספירה( עוטרו 

בפרסקאות צבעוניים בדגמים גיאומטריים וצמחיים, אולם זו העדות 

דה והקדומה ביותר שנתגלתה עד היום בעיר לשימוש הראשונה, היחי

בתיאורי דמויות, כבר בראשית המאה השנייה לספירה. ממצא זה המופיע 

לראשונה בציפורי, כמעט ואינו מוכר באתרים ארץ ישראליים אחרים 

באותה התקופה. כמה פנלים נושאי תיאורי דמויות נתגלו לפני כמה שנים 

( 69 – 65ולדברי יוסף בן מתתיהו )חיי יוסף  בארמונו של הורדוס בהרודיון

קירות ארמונו של הורדוס אנטיפס בטבריה קושטו אף הם בציורי חיות, 

אולם מעבר לכך, לא נתגלו עד היום באזורנו ציורי קיר עם תיאורי דמויות 

המשויכים למאה הראשונה ולראשית המאה השנייה לספירה. הממצא 

הנוגע לציורי הקיר בארץ ישראל הרומית.  מציפורי ייחודי ומספק מידע חדש

ציפורי נודעת בפסיפסיה הייחודיים ועתה נוספו עליהם גם שרידיהם של 

ציורי הקיר. בעוד שהפסיפסים הקדומים ביותר שנתגלו באתר משויכים 

לספירה, הרי שציורי הקיר קדומים להם בכמאה שנים  200סביב שנת 

 ומכאן חשיבותם הרבה. 

מי  ?יתו של הבניין המונומנטלי שנתגלה מצפון לדקומנוסמי יזם את בני

  ולמי הוא נועד? ?בחירת הדגמים המעטרים את קירותיואחראי ל

הממצאים הרבים שנתגלו ברחבי האתר מלמדים שבציפורי בירת הגליל 

היהודי התגוררו יהודים רבים לאורך התקופה הרומית, אולם בעיר הייתה 

עבורה הוקם המקדש שניצב מדרום גם קהילה פאגאנית משמעותית 

נוכח  לדקומנוס, מול הבניין המונומנטלי שקטעים ממנו נתגלו בעונה זו.

לבניינו וקישוטו  מציאות זו נתקשה בשלב זה של החפירה לקבוע מי אחראי

של הבניין המונומנטלי, אולם הממצאים החדשים בהחלט משקפים את 

ית בשנים שלאחר המרד האקלים הרב תרבותי המאפיין את העיר היהוד

  הגדול ברומאים, בשלהי המאה הראשונה ובמאה השנייה לספירה.

 :משמאלבתמונות 

 .: ראש של שור בציור קיר, מראשית המאה השנייה לספירה )צילום: ג' לרון(1תמונה 

: אחוריים של נמר עם זנבו המסתלסל, מראשית המאה השנייה )צילום: ג' 2תמונה 
 לרון(.

 : דגם גיוש בציור קיר, ראשית המאה השנייה לספירה )צילום: ג' לרון(.3תמונה 
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 לקראת ט' באב, תגלית חשובה: 

כפרי קטן מימי בית המקדש השני התגלה בפסגת בית כנסת 
 תל רכש שבגליל התחתון

 ד"ר מוטי אביעם וד"ר איציק פז

בחפירות ארכיאולוגיות שנערכות בתל רכש, שנמצא בלב שמורת הטבע "נחל תבור" בגליל התחתון המזרחי, 

עד היום מוכרים בארץ רק  נחשף מבנה ששימש כבית כנסת בימים שבית המקדש עוד עמד על תילו בירושלים.

 בתי כנסת מתקופת הבית השני, ובגליל אחד בלבד, שנחשף בעיירה הגדולה מגדל שעל שפת הכנרת.  7–6

ההיסטוריון היהודי יוסף בן מתתיהו מזכיר בית כנסת בטבריה וגם בספרי הברית החדשה נזכרים בתי כנסת 

אד ועניין בינלאומי בגילוי בית הכנסת בתל רכש בגליל שבהם דרש ישו ולימד. על כן, יש חשיבות רבה מ

  להיסטוריונים, לחוקרי יהדות ונצרות ולארכיאולוגים, העוסקים בחקר אופיים ותפרוסתם של מבנים אלו.

שנים על ידי משלחת מאוניברסיטאות מיפן בניהולם של  ד"ר יצחק פז מרשות  10החפירה בתל רכש מתקיימת כבר 

-הסגאווה מאוניברסיטת ריקיו ופרופ' היסאו קוואברה מאוניברסיטת טנרי, ובה משתתפים כהעתיקות, פרופ' שואיצ'י 

סטודנטים מיפן. עיקר המחקר בתל עוסק בתקופות הברונזה והברזל, ואת החפירה בשרידים מהתקופה הרומית  30

 מנהל ד"ר מרדכי אביעם ממכון כנרת לארכיאולוגיה גלילית במכללה האקדמית כנרת.

 

 בתל רכש, נחל תבור.ית הכנסת בסטודנטים מיפן בחפירות 

הוקמה במאה הא' לספירה אחוזה חקלאית גדולה שממנה נחשפו חדרים שחלקם היו מטויחים בטיח  בראש התל

צבעוני )פרסקו( ומעוטרים בטיח מכויר )סטוקו(. בחלק המערבי של מבני האחוזה התגלה השבוע בנין מיוחד במינו ובו 
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ותתות היטב. בספסל הצפוני שילבו מ' שלאורך קירותיו בנויים ספסלי ישיבה מאבני גיר מס8X9 -אולם בגודל של כ

שנה קודם לכן כמצבות  1500-הבונים, מבלי שידעו ודאי על מקורן, גם שתי אבני בזלת גדולות ומעוצבות ששימשו כ

פולחן במקדש שעמד בעיר הכנענית. כמו כן נחשף אחד משני בסיסי עמודים שתמכו את הגג. הרצפה הייתה עשויה 

 בטיח או מרצפות שלא שרדו.  סלע מיושר ועליו מילוי שכוסה

בתי הכנסת מתקופה זו לא שימשו לתפילה, אלא להתכנסות התושבים לצורך קריאה בתורה ולימוד המצוות, שהרי 

עיקרו של פולחן היהודים היה עלייה לרגל לירושלים, ביקור במקדש והקרבת קורבנות. עם חורבנו של המקדש בט' 

 60-בנות, ותקוותם של היהודים שיקום בית המקדש השלישי נכזבה. כלספירה פסקה עבודת הקור 70באב, שנת 

לספירה, פרץ המרד היהודי השני, מרד בר כוכבא, שהביא עמו חורבן ליישוב היהודי  135שנים לאחר החורבן, בשנת 

 בארץ ישראל בכלל, וביהודה בפרט. 

אנשים, המשיכו את קיומם גם לאחר  100-80-מבנה האחוזה בתל רכש ובית הכנסת הקטן שלה, שיכול היה להכיל כ

המרד הראשון וכיבוש הגליל על ידי הצבא הרומי, והמקום ניטש, אולי, כתוצאה מהידרדרות מצב הביטחון בימי מרד 

בר כוכבא או מיד לאחריו. גילויו של בית כנסת קטן זה, באחוזה כפרית בגליל התחתון שהיה מיושב כולו ביהודים, הוא 

  שכנראה בכל יישוב יהודי, ולּו הקטן ביותר, היה בית כנסת.עדות נוספת לכך 
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חפירה בבניין אשר בחזית "מערת הציורים" בגן לאומי עבדת, 
2016 

 (אילן-ודניאל פוקס )אונ' בר גיני )רשות העתיקות(, פרופ' סקוט בקינג )אונ' דה פול, ארה"ב(-ד"ר טלי אריקסון

, נערכה חפירה ארכיאולוגית בבניין העומד לפני "מערת הציורים" על המדרון הדרומי 2016בחודש יולי 

. 2012"מערת הציורים" משנת -של האתר בגן לאומי עבדת. הפרויקט הינו המשך של המחקר ב

 במחקר הקודם תועדו ציורים בצבע אדום )"דיפינטי"( המתוארכים לשלהי התקופה הביזנטית. ציורים

 אלה נמצאים על קיר דרומי ובתוך המערה.

העולה לאתר ומאחורי קירות העומדים צמוד לכביש שעברו טיפול שימורי ע"י "מערת הציורים" נמצאת קרוב לכביש 

שנים. הקיר הקדמי השתמר כמעט לכל גובהו המקורי וכולל כניסה  10-משמרים של רט"ג בגן לאומי עבדת לפני כ

ים וצאן וחלון. בחודש יולי השנה נחפר חדר הנמצא מאחורי הקיר הזה ונתגלה כי הוא שימש כנראה כאורווה לחמור

ז' לספירה( עד הריסתו וחתימתו ברעידת האדמה שהרסה את כל האתר –ו'-בשלהי התקופה הביזנטית )המאות ה

 ז'. -בתחילת המאה ה

בתוך החדר נתגלתה כניסה רחבה לחדר נוסף הנמצא צפונית לו. ציורים הכוללים צלב בצבע אדום )"דיפינטי"( נמצאו 

נוכחותם של נזירים נוצרים במקום. לאורך אותו קיר נמצא חלון קטן ובתחתית  על האבן לצד כניסה זו, דבר המעיד על

 הקיר תעלת ניקוז. 

החדר היה מלא במפולת של אבני קשת וקורות תקרה מאבן וגם ממצאים אורגניים שכנראה נפלו מהחדר העליון. 

ן הטובות שנתגלו אי פעם הודות למפולת, השתמרות הממצאים האורגניים בשכבת ההרס ומעל רצפת החדר הינה בי

מערבית נתגלתה שכבה של חומר אורגני לא מזוהה. בבדיקה מיקרוסקופית -בהר הנגב. במפולת אשר בפינה הדרום

אילן, התברר כי אלו שרידים של צמחי בר מדבריים. בנוסף, נתגלו שיח כמעט -במעבדה של פרופ' א' וייס באונ' בר

חפצי עץ )מסרק כינים( ומכתש אבן העשוי מחוליית עמוד מהתקופה  שלם של רותם המדבר, גללי חמורים וצאן,

 הרומית.  

מתחת למפולת נתגלו מתקני אבן: אגן )שוקת?( ומתקן להחזקת קנקן יין )תוצרת עזה( בתוך שכבה עבה של חומר 

דניאל פוקס מ' מעל לסלע האם. בחודש אוגוסט התבצעו חפירה וניפוי אינטנסיבי של שכבה זו ע"י  0.90-אורגני, כ

מטר  1-גיני )רשות העתיקות( בעזרת חוג נוער מב"ס שדה הר הנגב. ריבוע החפירה )כ-אילן( וד"ר ט' אריקסון-)אונ' בר

מ"מ כדי למקסם את האפשרות לגלות  1ס"מ גובה. כל החומר סונן בנפות של  10שכבות של -תת 9-מעוקב( חולק ל

מ"מ. בחפירה נתגלו חלקי צמחים  0.3כל שכבה לסינון בנפות של ליטר נלקחה מ 3זרעי תרבות. בנוסף, דגימה של 

רבים ממינים שונים ומגוונים. מבין המינים התרבותיים שכבר זוהו, גלעיני זית, גלעיני תמר, חרצני ענבים, קליפת 

ם אשר רימון, גרגירי שעורה וחיטה, ועדשים. בנוסף, נמצאו זרעים וקליפות בודדים של עצי פרי ממשפחת הוורדניי

יוגדרו בהמשך. חלק מהחומר הבוטני השתמר יבש וחלק מפוחם. ניכרים שינויים בהרכב הצמחי לאורך השכבות, הן 

מפוחמים. שינויים אלה מתאימים לשינויים בהרכב -במגוון המינים והן ביחס של פריטים מפוחמים לפריטים לא

פר וחצץ. דגימות של חומר אורגני מתוך החדר נשלחו הסדימנט, הכולל השתנות ביחס בין עפר, צואה/גללים, זרדים, א

לחקר סדימנטולוגי. הממצא הבוטני יכול לתרום רבות להבנת הסביבה והמשטר החקלאי בשלהי התקופה הביזנטית 

  בהר הנגב.
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כנס על אמנות וארכיאולוגיה, במלון קראון פלאזה ירושלים 
14.12.16-11 

 וגיה יתקיים במלון קראון פלאזה בירושלים בתאריכיםהכנס הבינלאומי השני על אמנות וארכיאול

11-14.12.16 . 

 .ההכנס יתמקד בטכניקות של מדיד

הכנס נערך בחסות  מספר גופים ובהם: הוועד הישראלי לאונסקו, איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל, רשות העתיקות, 
הורסות( בשיתוף עם גופים -ת לאהעמותה הישראלית הלאומית לבדיקו – ISRADNTמוזיאון ישראל, ישראדנט )

נוספים ובהם משרד התיירות, הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות, הספרייה הלאומית ועוד. יו"ר הכנס הוא פרופ' 
 עמוס נוטע.

מטרת הכנס היא לקדם את הידע המדעי 
הקשור במורשת התרבות האנושית. לתפישת 

היא  –ירושה מן העבר  –המארגנים, המורשת 
להבנת המוח האנושי, יכולותיו המקור 

והפוטנציאל שלו. הכרת העבר משפיעה על חיי 
היום יום שלנו ועל מה שאנו מעבירים הלאה 

 לדורות הבאים. 

לפיכך הכנס מכוון לרכז קשת רחבה של 
מומחים מתחמי הארכיאולוגיה, האמנות, 

השימור והרסטורציה המוזיאלית 
והארכיאולוגית לצד חוקרי מבנים עתיקים 
ומדענים מתחומי המדידות והטכנולוגיות. 

מורשת תרבות מטבעה מתפרסת על פני מרחב 
וזמן וקשת רחבה של טכנולוגיות מצויה 
בשימוש כדי להבין ולשמר את המורשת 

 הארכיאולוגית, ההיסטורית והאמנותית שלנו. 

הכנס שואף לעודד תקשורת בין הדיסציפלינות 
האלה, לסקר את העבודה העכשווית 

בצעת בשטח זה ולעורר דיונים. מארגני המת
הכנס מאמינים שסינרגיה בין המומחים השונים 

תניב פיתוחים נוספים, התאמה ואימוץ של 
שיטות מדידה לשם התמודדות עם האתגרים 

של מחקר מורשת התרבות. הידע שיושג יתרום 
הגניוס  ממדית יותר של-רבלהבנה מעמיקה ו

 האנושי.

צוא פרטים נוספים באתר: למתעניינים, ניתן למ
archaeology.com-www.art 
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  2016 וגוסטאחידת חודש 
 ?ולוגיההקשר לארכיאמה ומה רואים בתמונה? היכן המקום? 

 
איתן גביש ויהודה דינר בעבודת צוות )כלומר פתרון אחד(  –מאחר שחידת החודש נפתרה רק על ידי שני אנשים 

  בתקווה שיהיו פותרים רבים יותר.אנו משאירים את החידה גם לחודש זה 
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